
  
 

Majstrovstvá Banskobystrického kraja   
študentov a  študentiek SŠ  a žiakov a  žiačok 

ZŠ v ONLINE šachu 2021  
 
Cieľ:  Podpora a rozvoj šachových zručností a počítačovej gramotnosti mládeže prostredníctvom šachu 
Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz / Krajský šachový zväz Banská Bystrica 
 
Organizátor: ŠK Junior Tomášovce 
 
Právo účasti:  Žiaci a žiačky ZŠ Banskobystrického kraja narodení 1.1.2006 ÷ 31.12.2015.    

  Žiaci a žiačky hrajú spoločne jeden turnaj, vyhodnotení budú samostatne podľa kategórie. 
Žiaci osemročných gymnázií - po dodržaní podmienky, že sú žiakmi 1. ÷ 4. ročníka, ktoré kopírujú 
ročníky základnej školy (na ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka). 

Študenti a študentky SŠ Banskobystrického kraja narodení 1.1.2002 ÷ 31.12.2007.  
 Študenti a študentky hrajú spoločne jeden turnaj, vyhodnotení budú samostatne podľa kategórie. 

Termín a čas: ZŠ: 7.december 2021 (utorok) - 17:30 
                        SŠ: 8.december 2021 (streda) - 17:30. 
 
Miesto:  ONLINE herná platforma www.lichess.org (bezplatné a bez reklám). 
 
Hrací systém: Švajčiarsky systém, 7 kôl, tempo hry 7 min. + 3 s/ťah pre každého hráča.  

Jednotlivé kolá žrebuje hrací server, 30 sekúnd po skončení poslednej partie kola nasleduje ďalšie kolo. 
Hrá sa podľa pravidiel serveru lichess.org. 

Hodnotenie:  O poradí rozhoduje počet bodov. Bodovanie je 1 bod za výhru, ½ bodu za remízu, 0 bodov za prehru. 
Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí server lichess.org podľa pomocného hodnotenia Sonnenborn-
Berger. 

 
Výsledky:  Oficiálne výsledky turnaja budú vyhlásené do 3 dní od skončenia turnaja po vykonaní kontroly partií. V 

prípade porušenia pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo neodovzdať cenu. Hráč porušujúci 
pravidlá bude vyčiarknutý z finálnej výsledkovej listiny.  

 
Štartovné: 1 € / hráč(ka).  

Platbu vykonať prevodom na účet ŠK Junior Tomášovce  SK30 5600 0000 0060 1178 3001 
Kvôli identifikácii platby do poznámky uviesť meno hráča(čky). V prípade, že štartovné hradí škola, 
poslať organizátorovi správu so zoznamom hráčov, za ktorých bolo uhradené. 

 
Ceny:  Diplomy a peňažné poukážky v hodnote 1. cena 30 Eur, 2. cena 20 Eur, 3. cena 10 Eur vo 

vybranom šachovom obchode pre troch najlepších hráčov a hráčky v individuálnom hodnotení.  
 Ceny je možné uplatniť si len do dátumu konania MSR ZŠ/SŠ 2021. 
 Prví desiati hráči a hráčky v celkovom poradí majú nárok zúčastniť sa MSR žiakov a žiačok ZŠ 

študentov a študentiek SŠ v 2021 v ONLINE šachu cez Lichess.org. 
 
Prihlásenie: 1. krok: Založenie si konta na portáli lichess.org (bezplatné a bez reklám) 
 2. krok: Vyplnenie  SŠ - registračný formulár, resp. ZŠ - registračný formulár 
 3. krok: Požiadať o prijatie do skupiny Majstrovstvá BB kraja - SŠ, resp. Majstrovstvá BB kraja - ZŠ        

na portáli lichess.org 
4.krok:  Pripojenie sa k turnaju Majstrovstvá BB kraja SŠ 2021, resp. Majstrovstvá BB kraja ZŠ 

2021 
Podmienkou zaradenia účastníka do turnaja je vykonanie krokov 1÷4 a zaplatenie štartovného 

najneskôr do 6.12.2021. 
  

https://lichess.org/
https://forms.gle/wWPvKmdCR35CParQ6
https://forms.gle/7P4jPQHbHq8fBGx59
https://lichess.org/team/majstrovstva-bb-kraja-stredne-skoly
https://lichess.org/team/majstrovstva-bb-kraja-zakladne-skoly
https://lichess.org/swiss/Xmsbk2qJ
https://lichess.org/swiss/P0QoZYDX
https://lichess.org/swiss/P0QoZYDX


  
 

 
 
 
Fair-play:  Každý hráč zaslaním prihlášky vyhlasuje, že bude hrať v zmysle fair play a nebude pri hre využívať 

akýkoľvek spôsob nápovedy a prijíma podmienky servera lichess.org. Prvotnú kontrolu partií vykonajú 
rozhodcovia za pomoci vyhodnotenia zhody ťahov s počítačovým programom. V prípade porušenia 
pravidiel fair-play si organizátor vyhradzuje právo vylúčiť hráča z výsledkovej listiny. Proti tomu je možné 
podať protest na adresu organizátora do 24 hodín od oznámenia o vylúčení z turnaja  s úhradou 
protestného vkladu 20 eur. V prípade, že hráč nechce v turnaji ďalej pokračovať, môže sa kedykoľvek 
odhlásiť. 

 
Iné:   Výsledkové listiny budú zverejnené na www.chess.sk a zaslané na e-mailové adresy účastníkov. 

 
 

Technické  Organizátor turnaja nezodpovedá za výpadok internetu a iné technické problémy na strane hráčov ani 
ustanovenie: na strane servera.  
 
Organizátor:  Prihlášky a registrácia na portáli lichess.org : René Ballo, 64garry64@gmail.com, +421 950 573 128
                                                                                   lichess - garry64 
   
     
 

 

 

https://lichess.org/terms-of-service
http://www.chess.sk/
mailto:64garry64@gmail.com

